
Rekenen op de Zomerschool
Wil jij je rekenvaardigheden 
verbeteren? En start je na de 
zomervakantie met een 
opleiding op het Graafschap 
College? Kom dan naar de 
Zomerschool voor de speciale 
rekenweken!

Iedereen die moeite heeft met rekenen en in het 
schooljaar 2021-2022 start met een opleiding 
(mbo of vavo) op het Graafschap College kan zich 
aanmelden voor de rekenweken.

Voor wie?

Programma

De rekenweken vinden plaats in week 
27 en 28 en je kunt een voorkeur 
voor 1 van beide weken aangeven bij 
je aanmelding. Meld je je aan voor de 
eerste week, dan heb je les van 5 t/m 
9 juli; kies je voor de tweede week, dan 
heb je les van 12 t/m 16 juli. De lessen 
zijn van maandag t/m donderdag van 
9.30 tot 14.30 uur en op vrijdag van 
9.30 tot 12.30 uur.



Docenten 
Je krijgt les van gekwalificeerde, ervaren 
rekendocenten.

Locatie 
De lessen vinden plaats op het Graafschap 
College, locatie Julianaplein in Doetinchem.

Gratis! 
Het rekenprogramma op de Zomerschool is 
voor jou helemaal gratis!

De schooldag
We werken zowel in groepjes als 
individueel aan rekenopdrachten. Er is 
veel tijd voor het stellen van vragen en 
het oefenen van bepaalde vaardigheden. 
We werken hard, maar zorgen er ook voor 
dat je een leuke tijd hebt. We zorgen voor 
afwisseling in werkvormen en praktische 
opdrachten.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op 
via zomerschool@graafschapcollege.nl.

Aanmelden 
Er is maar een beperkt aantal plekken voor de 
rekenweken (18 plekken per week), dus meld 
je zo snel mogelijk aan om verzekerd te zijn van 
deelname! Stuur een e-mail naar 
zomerschool@graafschapcollege.nl met daarin je 
naam, de naam van je huidige school, je (privé)
mailadres en het telefoonnummer waarop je het 
best te bereiken bent. Je ontvangt van ons een 
bevestiging per e-mail.
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